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FORMULÁRIOS PARA PROJETOS DE EXTENSÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 

CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ANO: 2ºSEM.2018 

OFICINAS DE EXTENSÃO: 
ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E 

ESPECIFICIDADES DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: 

Nome: Elga Batista da Silva 

Titulação: Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH.  

Carga horária do projeto: 20 horas 

E-mail:elga.silva@hotmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 96481-9861 

Nome: Rodrigo Amado dos Santos 

Titulação: Doutor em Sistemas de Gestão Sustentáveis 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH.  

Carga horária do projeto: 20 horas 

E-mail:profrodrigoamado@gmail.com 
Fone para contato: (0XX21) 97921-6854 

mailto:elga.silva@hotmail.com
mailto:profrodrigoamado@gmail.com
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Título: 
Oficinas de Extensão: Análise, Desenvolvimento e Especificidades da Produção 

Científica. 

 

Resumo: 

Os líderes do PROGESTUR buscam cultivar, junto aos membros de seu grupo, 
ações que permitam o aprimoramento das capacidades de perceber e analisar 

problemas, levantar hipóteses, buscar dados, rever bibliografias, resumir 
textos, computar dados, demonstrar resultados através de gráficos estatísticos 

e, principalmente, saber buscar informações confiáveis. Para tanto, propõem-se 
o desenvolvimento de duas oficinas. A primeira – O Processo de Investigação 

Científica: Tipos de Fontes, Motores de Busca e Análises Bibliométricas – que 
ocorrerá no dia 02/10/2018. A segunda – As especificidades da produção de um 

artigo científico – em 06/11/2018. 

 

Curso: 

Bacharelado em Hotelaria  

 

Local de Realização do Projeto: 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 
Campus Seropédica  

Anfiteatro MPGE – Bloco PPG 

 

Período de Realização: 

02 de outubro de 2018 / 06 de novembro de 2018 

 

Público Alvo: 

Estudantes do Curso de Bacharelado em Hotelaria e em Turismo, discentes de 
cursos afins, empreendedores locais e profissionais da área. 

 

Programa de Extensão: 
4 – Educação e Tecnologia / 9 – Capacitação Profissional / 10 – Educação 

Ambiental 

1- Criança e Adolescente; 2- Maturidade; 3- Desporto 4- Educação e 

Tecnologia; 5- Família; 6- Comunicação e Cultura; 7- Tecnologia; 8- 
Promoção e Assistência à Saúde; 9- Capacitação Profissional; 10- 

Educação Ambiental; 11- Agronegócios; 12- Estudos da Linguagem; 
13- Ensino Presencial Conectado.   

 

Parceria, Apoio ou Convênio: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ  

 

Justificativa: 
A estruturação de uma vida acadêmica não pode ser segregada do ideal de 

produção intelectual. Afinal de contas, é através dessa produção que se criam, 
se transformam, se compartilham e se difundem os mais distintos tipos de 

conhecimento. Assim, será por meio das pesquisas científicas que os 
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acadêmicos modernos se tornam capazes de promover o desenvolvimento 
social, cultural e econômico de suas localidades. 

 
Desse modo, manter-se fiel a esta premissa é uma das pilastras que sustentam 

as ações do PROGESTUR. Assim sendo, os membros desse grupo de pesquisa 
buscam, por intermédio de seus projetos, constituir um canal para reflexão, 

promoção e obtenção de novos saberes atentos às especificidades e demandas 
do sistema turístico e seus stakeholders. 

 
Nesse sentido, o PROGESTUR tem o intuito de investir estrategicamente na 

produção de diferentes formas do conhecimento acadêmico, sempre em busca 
da inovação e excelência do referido curso. Para tanto, certas condições são 

basilares para este tipo de objetivo. Dentre as mais relevantes, destacam-se o 

desenvolvimento intelectual de seus participantes. Suas produções devem estar 
vinculadas a publicação de estudos em revistas acadêmicas de alto impacto, 

bem como na apresentação dos resultados de suas pesquisas em eventos 
acadêmicos de renome no cenário acadêmico.  

 
Consequentemente, os líderes do referido grupo buscam a participação dos seus 

alunos em atividades que aprimorem suas capacidades de perceber e analisar 
problemas, levantar hipóteses, buscar dados, rever bibliografias, resumir 

textos, computar dados, demonstrar resultados através de gráficos estatísticos 
e, principalmente, saber buscar informações aplicáveis à resolução de 

problemas e/ou otimização de produtos e serviços diversos. 
 

Para tanto, propõem-se o desenvolvimento de duas oficinas. A primeira – O 
Processo de Investigação Científica: Tipos de Fontes, Motores de Busca e 

Análises Bibliométricas – ocorrerá no dia 02/10/2018. A segunda – As 

especificidades da produção de um artigo científico – em 06/11/2018.  

    

Objetivos: 
 

Objetivo Geral:  

 Evidenciar as especificidades das pesquisas científicas na 
contemporaneidade, com ênfase na realização de estudos nas áreas 

correlatas ao Turismo e Hotelaria, ilustrando os cuidados a serem 
tomados para que seus resultados sejam coerentes, plausíveis, éticos, 

relevantes e verossímeis. 
 

Objetivos Específicos:  
 Enaltecer a importância de discursos verossímeis, claros, éticos, 

consistentes e coerentes, estabelecendo procedimentos que dê 
credibilidade à investigação de pesquisa;  

 Apresentar "motores de busca" nacionais e internacionais, exibindo suas 
especificidades operacionais, de maneira que o estudante saiba explorar 

tais ferramentas em benefício da construção de uma pesquisa coerente, 
plausível e verossímil; 
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 Propor atividades que permitam aos participantes compreenderem a 
relação indissociável entre teoria e prática, enaltecendo esta relação como 

um dos pilares fundamentais a criticidade, a validade e a veracidade de 
seus argumentos. 

 

Referencial: 
 

CRESWELL, J. W. Research Design: qualitative, quantitative and mixed 
methods approaches. 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2003. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
HAIR, J. F. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. 

Porto Alegre: Bookman, 2005. 
HAIR JR., J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise 

Multivariada de Dados. São Paulo: Bookman, 2009 
KOSEOGLU, A. M.; RAHIMI, R.; OKUMUS, F.; LIU, J. Bibliometric studies in 

tourism. Annals of Tourism Research, v.61, p.180–198, 2016. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica: ciência e 

conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. São 

Paulo: Atlas, 1986. 
______________________________. Fundamentos de metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio 

de Janeiro: Editora 34, 1994. 
LATOUR, B.; WOOLGAR, S. A vida de laboratório: a produção dos fatos 

científicos. Rio de Janeiro: Relume, 1997. 
LATOUR, B. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos 

científicos. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 
PHILIPPI JR., A.; NETO, A. J. S. Interdisciplinaridade em ciência, 

tecnologia e inovação. São Paulo: Manole, 2011. 
ROBSON, C. Real World Research Design: a resource for users of social 

research methods in applied settings. 3rd. Ed. West Sussex: John Wiley & Sons, 
Ltd., 2011.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

2010. 
SINGLETON JR, R. A.; STRAITS, B. C. Approaches Social Research. 5th Ed. 

Oxford: Oxford University, Press, Inc., 2010. 
TASHAKKORI, A.; TEDDLIE, C. SAGE Handbook of mixed methods in social 

behavioral research. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2010. 
VEAL, A. J. Metodologia de pesquisa em lazer e turismo. São Paulo: Aleph, 

2011. 
ZUPIC, I.; CATER, T. Bibliometric methods in management and organization. 

Organizational Research Methods, v.18, nº.3, p.429–472, 2015. 

 

Metodologia/Procedimentos: 

A atividade será desenvolvida por meio da metodologia expositiva dialogal, em 
análises de textos, estudos de projetos de pesquisa, dinâmicas em grupo e 

utilização de recursos audiovisuais. 
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 Participação nas atividades desenvolvidas durante as aulas; 
 Debates propiciados pelos referenciais bibliográficos apresentados aos 

discentes. 

 

Disseminação dos Resultados: 

Os resultados dos debates serão disseminados na página do curso de hotelaria, 
bem como através de discussões a serem realizadas em sala de aula e com 

aqueles alunos que desejarem realizar pesquisas acadêmicas sobre a temática 
apresentada. Além disso, os coordenadores do evento se comprometem a 

aplicar um questionário junto aos participantes, para mensurar seus respectivos 
graus de satisfação.  
 

Cronograma: 
 

02 de outubro de 2018: 

Oficina I - O Processo de Investigação Científica: Tipos de Fontes, Motores de 
Busca e Análises Bibliométricas. 

Palestrantes: Profa. Dra. Elga Batista da Silva e Prof. Dr. Rodrigo Amado dos 
Santos 

Horário: 14h:30min às 17h:30min 
Local: Anfiteatro MPGE – Bloco PPG 
 

 

06 de novembro de 2018: 

Oficina II - As especificidades da produção de um artigo científico 
Palestrantes: Profa. Dra. Elga Batista da Silva e Prof. Dr. Rodrigo Amado dos 

Santos 
Horário: 14h:30min às 17h:30min 

Local: Anfiteatro MPGE – Bloco PPG 
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Procedimentos para inscrição: 
As inscrições serão efetuadas na coordenação do curso de bacharelado em 

hotelaria.  
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Contribuições Esperadas/Metas: 
Possibilitar aos alunos um evento dinâmico e interativo capaz de lhes 

proporcionar um conhecimento ímpar perante a temática proposta. 
 
 

 

 
 

_______________________________ 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

SIAPE: 2256765 

_______________________________ 
Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos 

SIAPE: 2015307 
 


